
 

 

  

जगातील सर्ाात मोठा पेट्रोप्रकल्प कोकणात उभारणार 

इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोललयम आणण हिदसु्तान पेट्रोललयम या तीन सरकारी तेल कंपन्या 
लमळून उभारणार असलेल्या जगातील सर्ाात मोठ्या तेल शुद्धीकरण र् पेट्रोकेलमकल 
प्रकल्पासाठी रत्नागगरी जजल््याच्या राजापूर तालुक्यातील बाभुळर्ािी गार्ाची ननर्ि ननजचचत 
झाली आिे. 
 

मुकेश अबंानी यांच्या ररलायन्स इंिजस्ट्रजचा जामनगर, गुजरात येथील ३३ लाख टन र्ार्षाक 
क्षमतेचा प्रकल्प जगातील सर्ाात मोठा तेल शुद्धीकरण कारखाना म्िणून गणला जातो.  
 

बाभुळर्ािी प्रकल्पाची क्षमता यािून सुमारे दपु्पट म्िणजे र्ार्षाक ६० लाख टन एर्ढी असेल. या 
प्रकल्पासाठी सुमारे १.५ लाख कोटी रुपये गुतंर्णूक अपेक्षक्षत असून त्यातून रोजगाराच्या िजारो 
संधी उपलब्ध िोतील. 
 

सर्ा बाबींचा तौलननक अभ्यास करून बाभुळर्ािीची अनंतमत: ननर्ि करण्यात आली. या 
कामासाठी प्रकल्प व्यर्स्थापन सल्लागार म्िणून काम करणाऱ्या इंजजनीअसा इंडिया लल.ने 
प्रकल्प उभारणीसाठी प्राथलमक अभ्यास र् तयारी सुरू केली आिे. 
 

 

 

पंतप्रधानांच्या िस्ते ११२ फूट उंच लशर्प्रनतमेच ेअनार्रण 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मिालशर्रात्रीच्या ननलमत्ताने ११२ फूट उंचीच्या लशर्प्रनतमेचे अनार्रण 
करण्यासाठी शुक्रर्ार संध्याकाळी कोईम्बतूर येथे दाखल िोणार आिेत.  
 

'इशा योग कें द्र' या हठकाणी लशर्प्रनतमेचे अनार्रण करण्यात येणार आिे. ११२ फूट उंचीच्या या 
भव्य पुतळ्याची ननलमाती 'ईशा फाऊंिशेन'ने कोईम्बतूरमध्ये केली आिे. 
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पुतळा तयार करण्यासाठी फाऊंिशेनने जगंलात खपू आतपयतंच्या जलमनीर्र अनतक्रमण 
केल्याचा दार्ा कािी स्थाननक आणण पयाार्रणर्ादी कायाकत्यांकिून करण्यात आला असून, 

आठर्िाभरापूर्ी मद्रास उच्च न्यायालयात फाऊंिशेनर्र्रोधात यागचकादेखील दाखल करण्यात 
आली िोती. 
 

'हिल एररया कंजव्िेशन अॅथॉररटी'ची परर्ानगी न घेता फाऊंिशेनने मोठ्या प्रमाणार्र ननमााण 
काया करून ननयमांचे उल्लंघन केल्याचे माध्यमातील र्तृ्तात र्र्रोधकांचा िर्ाला देत म्िटले आिे.  
 

िोंगराळ भागात कोणत्यािी प्रकारच्या बांधकामासाठी मंजरुी देण्याची जबाबदारी 'हिल एररया 
कंजरे्शन अॅथॉररटी'र्र आिे. या सर्ा प्रकाराची माहिती राष्ट्ट्रीय िररत लर्ादाला देण्यात आली 
िोती.  
 

 

 

पूजा घाटकरला १० मी एअर रायफल 'र्ल्िाकप' स्पधेत कांस्यपदक 

भारताची नेमबाज पूजा घाटकर हिने नेमबाजीच्या र्ल्िाकपमध्ये १० मी एअर रायफल प्रकारात 
कांस्य पदकाची कमाई केली आिे. ऐनरे्ळी आलेल्या तांत्रत्रक अिचणीर्र मात करूनिी पूजाने 
आत्मर्र्चर्ास कायम ठेर्ून कांस्य पदकार्र नार् कोरले. २८ र्षीय पजूा घाटकरने १० मी एअर 
रायफलमध्ये सुरूर्ातीपासून चांगली कामगगरी केली. 
 

ऑललजम्पकमध्ये कांस्य पदकाची कमाई केलेल्या गगन नारंगच्या मागादशानाखाली सरार् 
करणाऱया पुजाने स्पधेच्या अखेरच्या फेरीत २२८.८ गणुांसि नतसरे स्थान पटकार्ले. तर चीनच्या 
मेन््यो शी हिने २५२.१ गणुांसि नव्या र्र्क्रमाची नोंद करत सुर्णापदकाची कमाई केली.  
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पुजा घाटकर हिला िोंग ललजे हिने तोिीस तोि लढत हदली. मात्र अखेरच्या क्षणी अचूक 
नेमबाजी करीत ललजे हिने २४८.९ गणुांपयतं मजल मारली. आलशयाई स्पधेत सुर्णा कामगगरी 
केलेल्या पूजा घाटकर हिचे र्ल्िाकप स्पधेतील िे पहिलेच पदक ठरले आिे.  
 

पूजाला ररओ ऑललजम्पक स्पधेत अर्घ्या कािी गणुांच्या फरकामुळे मुकारे् लागले िोते. त्यानंतर 
पूजाने अर्र्रत मेिनत आणण सरार्ाच्या जोरार्र कामगगरीत सुधारणा करत र्ल्िाकपमध्ये मजल 
मारली. घाटकरने अनंतम फेरीत १९ व्या प्रयत्नात १०.८ आणण २१ व्या प्रयत्नात १०.७ असा 
अचूक लक्ष्यरे्ध करत कांस्य पदकार्र लशक्कामोताब केले. 
 

 

 

२६ फेब्रुर्ारी रोजी िोणार कंकणाकृती सयूाग्रिण 

या महिन्याच्या शरे्टी िोणारे सूयाग्रिण जगभरातील खगोलपे्रमींसाठी पर्ाणी ठरणार आिे. सर्ा 
जगभरात या सूयाग्रिणार्र्षयी चचाा िोत आिे. या महिन्यात िोणारे सूयाग्रिण िे या र्षाातील 
पहिले सूयाग्रिण ठरणार आिे. सुयाासमोरुन चंद्र जाणार आिे, तेव्िा िे सूयाग्रिण िोईल.  
 

या सूयाग्रिणाचे र्ैलशष्ट््य म्िणजे िे सूयाग्रिण कंकणाकृती असेल. म्िणजेच सूया एखाद्या 
बांगिीसारखा हदसणार आिे. िे सूयाग्रिणा पािण्यासाठी जगभरातील सर्ा खगोलपे्रमी उत्सुक 
आिेत. जाणून घेऊया या सूयाग्रिणार्र्षयी. 
 

२६ फेब्रुर्ारी रोजी िे सूयाग्रिण िोणार आिे. चंद्र सूयाासमोर येईल आणण सूयााच्या फक्त चमकदार 
किा आपल्याला हदसतील. त्यामुळेच या सूयाग्रिणाला कंकणाकृती सूयाग्रिण म्िणतात. 
 

सूयाग्रिण िा एक नैसगगाक योगच असतो. या सूयाग्रिणाची सुरुर्ात गचलेमधून िोणार आिे आणण 
दक्षक्षण अमेररकेमध्ये सकाळी सकाळपासून हदसायला सुरुर्ात िोईल. त्यानंतर दक्षक्षण अटलांहटक 
मिासागराच्या भागात िे सूयाग्रिण हदसेल. नैऋत्य अफ्रिकेमध्ये िे सूयाग्रिण संपेल. 
 

सूया, चंद्र आणण पथृ्र्ी एका रेषेत आल्यार्र ग्रिण िोते. पथृ्र्ीभोर्ती फ्रफरताना २६ फेब्रुर्ारीला चंद्र 
सूयाा समोरुन जाईल. सूयाग्रिण िे पूणापणे नैसगगाक असते परंतु कािी हठकाणी सूयाग्रिणाला 
अशुभ मानले जाते. िे सूयाग्रिण उघड्या िोळ्यांनी पािू नये असा सल्ला देण्यात आला आिे. 



 

 

 

िे सूयाग्रिण भारतीय खगोलशास्त्र पे्रमींना पािता येणार नािी. िे सूया ग्रिण केर्ळ लॅहटन 
अमेररका, नैऋत्य अफ्रिका, प्रशातं मिासागर, अटलांहटक आणण अटंाहटाका या भागात हदसणार 
आिे. त्यामुळे भारतीय खगोलशास्त्र पे्रमी या सूयााग्रिणाला मुकणार आिेत. 
 

 

 

गचनी कोबीची लागर्ि अर्काश स्थानकात यशस्र्ी 
आतंरराष्ट्ट्रीय अर्काश स्थानकात गचनी कोबीची लागर्ि यशस्र्ी झाली असून त्यात कोबीला 
चांगली पानेिी आली आिेत असे नासाने म्िटले आिे. 
 

अर्काश स्थानकातील अतंराळर्ीरांनी अजून कोबीचे सेर्न केलेले नािी. गचनी प्रकारातील टोफ्रकयो 
बेकाना नार्ाची िी कोबीची प्रजाती असून ती अर्काशर्ीर पेगी जव्िटसन यांनी र्ाढर्ली आिे. 
थोिी कोबी खाण्यासाठी र्ापरली जाणार असून बाकीची नासाच्या केनेिी अर्काश कें द्रात 
अभ्यासासाठी परत पाठर्ली जाणार आिे. अर्काश स्थानकात र्ाढर्लेले िे पाचर्े पीक आिे. 
 

गचनी कोबी प्रथमच र्ाढर्ण्यात आली असून पाने असलेल्या भाजयांचे अर्काशातील गणुधमा 
तपासण्याचा त्यात िेतू आिे, या भाजयांमध्ये पोषणमूल्येिी र्ाढर्ता येणार आिेत. नासाच्या 
जॉनसन स्पेस सेंटरच्या स्पेस फूि लसस्टीम्स टीमने कािी स्र्यंसेर्क गोळा केले असून ते या 
भाजीचा स्र्ाद घेणार आिेत. 
 

टोफ्रकयो बेकाना िी कोबीची चांगली प्रजाती असून खगोल र्ैज्ञाननक नेिमी असे सांगतात की, 
अर्काशात त्यांच्या जजभेर्रील रूची कललका काम करीत नािीत त्यामुळे ते नेिमी सॉस, मध र् 
सॉय सॉस िे चर्ीसाठी र्ापरतात. 
 

गरुुत्र् कमी असलेल्या पररजस्थतीत अर्काशर्ीरांच्या शरीरातील अधाद्रर् िे पायाकि ेन जाता 
सगळीकि ेपसरतात. पथृ्र्ीर्र िे अधाद्रर् पायाकि ेजात असतात. ताजी गचनी कोबी जरी र्ापरली 
तरी त्यांच्या रुगचकललका उद्हदपीत झाल्या नािीत तर त्यार्र टाकण्यासाठी रे्गळे पदाथा रांच 
ड्रलेसगंच्या स्र्रूपात पाठर्ले जाणार आिेत. 
 

आता आणखी एक भाजी अर्काशात र्ाढीसाठी पाठर्ली जाणार आिे, अर्काश स्थानकात 



 

 

त्यामुळे बगीचाच तयार िोणार आिे. पुढील काळात अरत्रबिॉजप्सस िी सपुष्ट्प र्नस्पती 
पाठर्ण्यात येणार आिे. जनुकीय कारणास्तर् ती मित्त्र्ाची आिे. 
 

अर्काशात र्नस्पती कसे जुळर्ून घेतात यार्र त्यामुळे प्रकाश पिले असे फ्लोररिा 
र्र्द्यापीठाच्या प्रमुख संशोधक िॉ. अ ॅना ललसा पॉल यांनी सांगगतले. भाजयांची लागर्ि िी 
आगामी मोहिमांमध्ये अर्काशर्ीरांना ताजे अन्न उपलब्ध करण्यासाठी मित्त्र्ाची आिे. 
 

 

 

भारतातील 'आयटी' के्षत्रास युरोपच ेननमतं्रण 

अमेररकेतील ट्रम्प प्रशासनाद्र्ारे एच र्न बी जव्िसासंदभाात किक धोरण अर्लंत्रबले जाण्याच्या 
शक् यतेच्या पाच र्ाभूमीर्र भारतीय सरकार गचतंीत असताना माहिती तंत्रज्ञान के्षत्रात कायारत 
असलेल्या भारतीयांना अगधक संख्येने सामार्ून घेण्याचे सकारात्मक संकेत युरोर्पअन युननयनने 
हदले आिेत. 
 

जागनतक व्यापारासंदभाात कोणत्यािी स्र्रुपाच्या "प्रोटेक् शननजम" धोरणाचा अगंीकार केला जाणार 
नािी, असे स्पष्ट्ट संकेत इयुने यारे्ळी हदले.  
 

युरोर्पअन संसदेमधील परराष्ट्ट्र व्यर्िार सलमतीचे लशष्ट्टमंिळ सध्या भारताच्या दौऱ्यार्र आल्ले 
आिेत. यारे्ळी त्यांनी यासंदभाातील इयुची भूलमका स्पष्ट्ट केली. 
 

इयु र् भारतामध्ये प्रस्तार्र्त असलेला संर्ेदनशील 'व्यापार र् गुतंर्णूक करार' िा मोठ्या 
काळासाठी प्रलंत्रबत राहिला आिे. या करारासंदभाात पुन्िा बोलणी सुरु करण्यास दोन्िी बाजुनंा 
आलेल्या अपयशासंदभाात इयुकिून यारे्ळी 'गचतंा' व्यक्त करण्यात आली आिे.  
 

तसेच याचबरोबर, या करारामध्ये इयु र् भारतामधील सध्याच्या व्यापाराची व्याप्ती मोठ्या 
प्रमाणार्र र्ाढर्र्ण्याची क्षमता असल्याचे सांगत लशष्ट्टमंिळातफे यारे्ळी यासंदभाातील चचाा 
लर्कर सुरु करण्याचे आर्ािन भारतीय नेततृ्र्ास करण्यात आले. या करारार्र २०१३ नंतर चचाा 
झालेली नािी. 
 

युरोप िा माहिती तंत्रज्ञान के्षत्रातील कुशल कामगार असलेल्या भारतीयांना अगधक संख्येने 



 

 

सामार्ून घेण्यास तयार असल्याचे या लशष्ट्टमंिळाचे नेततृ्र् करत असलेल्या िजेव्िि मॅकऍललस्टर 
यांनी स्पष्ट्ट केले. 
 


